Câteva date concrete care pot fi oportunități pentru lucrare:
~ Din pricina sărăciei, malariei și
SIDA, media de viață în Malawi este de
54 de ani.
~ Malawi are aproximativ 750.000
de orfani, un număr aflat în creștere cu
aproape 65.000 pe an.
~ Datorită economiei foarte slabe,
aproximativ 59% din doctori își practică
meseria în afara țării. Acest lucru
înseamnă că sunt doar 2 doctori pentru

fiecare 100.000 de oameni.
~ 45% din populație este formată din
copii sub vârsta de 15 ani.
~ 48% din copii suferă de malnutriție
cronică, iar 11% mor înainte să împlinească 5 ani.
~ 11% din populație suferă de SIDA.
~ Aproape 50% din fete se căsătoresc
înainte să împlinească 18 ani.
~ Cele mai multe fete își încetează
studiile atunci când ajung la perioada
pubertății.
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dejdea și încrederea că atunci când vor fi
adulți, sămânța semănată în ei din pruncie va aduce roadă.
Biserici: În fiecare duminică avem serviciu de biserică, după cum urmează:
Duminica 1 - Kachere, satul unde am început biserica și unde construim clădirea.
Duminica 2 - Mpyupyu, satul unde am
avut Școala Biblică în 2010.
Duminica 3 - Casa misiunii, aici invităm
pe vecini, cei care lucrează cu noi împreună cu familiile lor.
Duminica 4 - Kachere, din nou.
Serviciul de biserică este aproape la fel
cum este și în Romania. În duminica
când avem biserică la casa misiunii, serviciul este mai lejer mult mai personal.
Tabere: De câteva ori pe an organizăm
și tabere, unde copiii din împrejur și cei
printre care lucrăm la cluburi, vin pentru
o săptămână, doar în timpul zilei, și
participă la un program complet și bine
gândit, care are ca scop prezentarea E-
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„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din
toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh. ”
Matei 28:19
vangheliei și, spre final, mântuirea lor.
SCOPUL FINAL: Scopul tuturor lucrurilor este glorificarea lui Dumnezeu.
Scriptura ne arată clar că omul mort în
greșelile și păcatele lui nu poate aduce
glorie lui Dumnezeu, de aceea în viața
lui trebuie să existe o schimbare
radicală, schimbare care o produce
Duhul Sfânt în momentul convertirii.
Noi dorim ca prin viața noastră, Mielul
care a fost junghiat să Își primească
toata slava pe care o merită, însă dorim
ca tot El să fie glorificat și prin viețile
oamenilor, copiiilor și tinerilor printre
care lucrăm.
Anunţuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 18.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

MISIONARII
DOMNULUI

Biserica secolului douăzeci şi unu a
ajuns să aibă o percepţie greşită cu
privire la felul în care trebuie înţeleasă
responsabilitatea misiunii.
Asemenea altor feluri de slujire, misiunea este văzută mai degrabă ca o datorie a unui mic grup de oameni din
cadrul bisericii, dedicaţi şi susţinuţi pentru a face lucrul acesta.
Este adevărat că în vederea desăvârşirii sfinţilor, bisericii i-au fost dăruite o mulţime de daruri spirituale pentru
a putea îndeplini acest deziderat.
Dar a merge să vorbeşti despre mân-

tuirea pe care a pregătit-o Dumnezeu
prin Isus Cristos tuturor celor ce cred în
El, nu ţine nicidecum de vreun dar spiritual, ci este o poruncă nenegociabilă primită de la Domnul însuşi.
Este adevărat că unii dintre noi primesc călăuzirea Duhului să meargă cât
mai departe, caz în care este nevoie de
ajutor şi susţinere financiară, morală şi
spirituală din partea celor care rămân
acasă.
Însă, indiferent unde ne aşează Domnul, responsabilitatea noastră este să
vestim celor din jur vestea bună a mântuirii prin Cristos.
Biserica din zilele noastre a reuşit
performanţa deloc lăudabilă de a duce
imaginea ei foarte aproape de limita
compromisului, făcând acest lucru în
numele relevanţei.
De fapt, având în vedere că mărturisirea lui Cristos de către biserică este
vârful de lance al acesteia, relevanţa
bisericii vine în măsura în Continuare pag. 2

MISIUNE ÎN MALAWI

Lucrarea: În Malawi noi suntem trimiși de Biserica Baptistă Sfânta Treime
din Baia Mare.
Speranță pentru Viitor este o asociație
non-profit cu bazele în România și cu
filială în Malawi. Pentru noi, Speranță
pentru Viitor este ca și o familie, o echipă cu care lucrăm pentru a lărgi împărăția lui Dumnezeu. Încă din anul 2009
de când am venit prima dată, Speranță
pentru Viitor Malawi (Hope for the Future cum se numește mai exact aici) ne-a
asigurat o casă a misiunii pe care să o
folosim, ne-a asigurat o mașină și viza
care să ne permită să stăm aici.
Fiind totuși o organizație non-profit,
în anul 2010 am văzut nevoia de a deschide o altă organizație, de data aceasta
religioasă, sub care să fim acoperiți din
punctul de vedere al guvernului, pentru
toate activitățile religioase pe care le

2

autoritate din partea Domnului, fără
a avea motive să ne temem sau să ne
îngrijorăm de efectele mărturiei, care
de fapt, trebuie lăsate în seama Duhului Sfânt.
Suntem chemaţi să ne trăim viaţa
din perspectiva unor trimişi ai Domnului care au obligaţia de a face cunoscute
cuvintele Sale, întregii lumi.
Din acest motiv, fiecare zi a vieţii de
aici trebuie trăită în lumina măr-turisirii.
O zi în care nu am prezentat cuiva
Evanghelia este o zi irosită. O zi în care
nu am împărtăşit dra-gostea Domnului
măcar unui suflet, este o zi a
neascultării. Misiunea este datoria
noastră de căpătâi, nouă tuturor ne-a
fost încredinţată slujba împăcării, suntem misionarii bisericii, suntem trimişii
Domnului.
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care reuşim să ducem în lume o Evanghelie curată, plină de putere şi neatinsă
de gândurile şi tradiţia omenească.
Impactul bisericii va fi covârşitor abia atunci când fiecare copil al lui Dumnezeu îşi va înţelege chemarea în lumina faptului că este un trimis al Domnului în mijlocul lumii care-l înconjoară.
Acolo unde a hotărât Domnul să fii,
eşti chemat să îţi împărtăşeşti credinţa,
să fii o lumină vie a Cuvântului Său, să
te laşi folosit de Domnul atât prin trăirea
ta cât şi prin mărturia gurii tale, astfel
încât cei de lângă tine să se poată împăca cu Domnul.
Nu există nicio scuză pentru ca o
persoană născută din nou să fie scutită
de responsabilitatea mărturisirii Evangheliei.
Tuturor ne-a fost dată această însărcinare şi cu toţii am primit aceeaşi
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facem, precum și pentru a putea înregistra biserica din Kachere și alte biserici în care vom lucra în viitor. Numele
noii organizații este Hope for the Future
Baptist Mission, și ea este strâns legată
de Speranță pentru Viitor. Mai bine
spus, deși sunt două diferite, totuși ele
merg mână în mână pentru un scop final: glorificarea lui Dumnezeu și ducerea Evangheliei până la marginile pământului.
Cluburi de copii: Misiunea noastră se
concentrează cel mai mult pe lucrarea cu
copiii din Malawi. Credem cu tărie în
principiul găsit în Biblie: „Învaţă pe
copil calea pe care trebuie s-o urmeze,
şi când va îmbătrâni, nu se va abate de
la ea.” (Proverbe 22:6). Este datoria
noastră să investim toate resursele date
de Dumnezeu nouă în acești copii în năcontinuare pagina 4

Cu o populație de aproape 16 milioane
de oameni, Malawi este una dintre cele
mai sărace țări din Africa și din lume,
peste 65% din cetățeni trăind cu aproximativ 1$ pe zi.
Deși cei mai mulți se consideră oameni religioși, iar foarte mulți declară că
sunt creștini, adevărul este că Malawi
are foarte puțini ucenici ai lui Cristos în
adevăratul sens al Cuvântului. Multitudinea de religii și influența tradițiilor
africane au creat un creștinism diluat,
fără putere și fără direcție.
Una dintre cele mai mari nevoi spirituale de astăzi este ucenicizarea! Evanghelia a pătruns aproape fiecare aspect
al societății, însă sunt foarte puțini aceia
care o înțeleg și o practică. Malawi are
nevoie de lucrători care să vină și să își
dedice viața împlinind această parte a
Marii Trimiteri: „Duceţi-vă şi faceţi
ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. ” (Matei 28:1920)
O altă nevoie foarte importantă este nevoia de evangheliști! Deși 70% din populație aparțin grupului Creștin (catolici,
protestanți, anglicani, martori ai lui Iehova, etc), Islam a pătruns în Malawi
într-un ritm alarmant. Aproape 20% din
populația țării se declară musulmani, iar
unul dintre foștii președinți ai țării, el
însuși un musulman, a dorit să construiască câte o moschee la fiecare 20 km.
Ca și în aproape toată lumea, musulmanii sunt un grup etnic încă neevanghelizat. Malawi are nevoie de lucrători care să vină și să trăiască Evanghelia printre ei și să le aducă Vestea Bună.
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